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REZUMAT

Fenomenul bullying în şcoală reprezintă o 
problemă internaţională, o ameninţare serioasă pen-
tru dezvoltarea sănătoasă a copilului agresor dar şi 
a victimelor acestui tip de comportament. Manifes-
tarea acestei forme de agresiune în rândul elevilor 
poate avea consecinţe negative atât pe termen scurt 
cât şi pe termen lung (poate persista chiar şi la vârsta 
adultă) putând afecta starea de bine fi zică, psihologică 
şi socială a agresorilor cât şi a celor care devin ţinta 
bullying-ului.

O atenţie sporită trebuie acordată victime-
lor-agresori, deoarece acestea prezintă un risc crescut 
de a avea probleme atât socio-emoţionale cât şi com-
portamentale. 

Şcoala, care are un rol important în dezvoltarea 
copiilor şi tinerilor, alături de familie şi societate, tre-
buie să aibă în vedere o permanentă monitorizare şi 
accesul la strategii de control ale comportamentelor cu 
risc pentru sănătatea fi zică şi mentală, cu scopul men-
ţinerii unui nivel optim al stării de bine al copiilor.

Cuvinte cheie: violenţă şcolară, bullying, 
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Bullying behavior in school – specific form 
of school violence

ABSTRACT

Bullying in schools represents an international 
problem, a serious threat to the healthy development 
of the child aggressor and of the victims of this beha-
vior alike. The manifestation of this form of aggres-
sion amongst school aged children can have short and 
long term negative consequences (that can manifest 
even into adulthood), affecting the physical, psycho-
logical and social wellbeing of both the aggressors 
and victims of bullying. 

An increased attention should be given to vic-
tims-aggressors, because these individuals have an in-

creased risk of developing socio-emotional and beha-
vioral disorders. 

The school, through its important role in chil-
dren and youth development, alongside with the fa-
milies and the society, have to consider a permanent 
monitoring of and access to strategies to control risk 
behaviors for physical and mental health, with the aim 
of maintaining an optimum level of wellbeing for the 
children.

Key-words: school violence, bullying, psyc-
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INTRODUCERE

Violenţa şcolară este un fenomen complex da-
torită multitudinii de forme, cauze şi alte aspecte spe-
cifi ce care au constituit obiectul mai multor studii de 
specialitate din diverse domenii: psihologie, pedago-
gie, sociologie, medicină etc.

În momentul de faţă este acceptată o defi niţie 
largă a violenţei şcolare, care include pe lângă delinc-
venţă şi fapte care scapă semnalărilor judiciare [1]. 
Sub eticheta “violenţă” se pot identifi ca o diversitate 
de forme de conduită. Potrivit lui Roşan [2] „defi ni-
ţia violenţei şcolare include pe lângă comportamentul 
agresiv şi alte tipuri de comportament violent, cum 
ar fi  bătaia, abuzul sexual, portul de arme şi violenţa 
bandelor”. 

Comportamentul de tip „bullying” poate fi  în-
cadrat în sfera conceptului general de violenţă şco-
lară ca fi ind o formă specifi că a acesteia. Totodată 
este considerat de Olweus [3] drept „o subcategorie 
a comportamentului agresiv” care se caracterizează în 
funcţie de trei criterii: (1) este un comportament agre-
siv sau o acţiune de a face rău intenţionat; (2) este un 
comportament care se repetă în timp; (3) relaţiile in-
terpersonale se caracterizează printr-un dezechilibru 
de putere. Mai mult, comportamentul de tip bullying 
poate să se manifeste fără nici o provocare, iar acţiu-
nile negative pot fi  realizate prin contact fi zic, cuvinte, 
gesturi obscene, excludere intenţionată dintr-un grup. 

Creşterea interesului şi a numărului cercetări-
lor din acest domeniu au condus la identifi carea mai 
multor forme care pot include diferite comportamente 
reunite sub umbrela termenului de bullying. 

FORME ALE COMPORTAMENTU-
LUI DE TIP BULLYING

Cele mai comune forme de manifestare ale 
bullying-ului [4, 5] sunt: 

Forme verbale: ameninţarea, insulta, tachina-
rea, provocarea, jignirea, poreclirea şi bârfi rea.

Forme fi zice: lovirea, îmbrâncirea, distrugerea 
sau furtul obiectelor personale.

Forme ascunse: gesturi obscene şi mimarea 
victimei în spatele acesteia, răspândire de zvonuri 
false, glume răutăcioase cu intenţia de a umili vic-
tima, privire fi xă, excluderea victimei dintr-un grup, 
manipularea prieteniilor, criticarea manierei victimei 

de a se îmbrăca sau a altor markeri sociali semnifi ca-
tivi pentru victimă (incluzând religie, rasă, dizabili-
tate, înălțime, aspect, greutate etc.). Comportamentele 
adoptate de agresor sunt menite să prejudicieze repu-
tația victimei. Formele ascunse sunt cel mai frecvent 
utilizate deoarece sunt mai greu identifi cate de adulţi. 
De cele mai multe ori adulţii nu ştiu că există astfel de 
situaţii în şcoală. 

Izolarea socială: se referă la situaţia în care 
agresorul încurajează colegii victimei să o ignore sau 
să o înlăture în timpul pauzelor de recreere sau al unui 
joc organizat. Tratată ca un proscris de către colegii 
ei, victima va avea difi cultăţi de socializare şi mai 
mult poate fi  predispusă la izolare socială mai târziu 
în viaţă. Agresorul poate amenința complicii lui cu o 
soartă similară dacă ar încerca să sprijine victima. 

Cyberbullying: poate avea loc prin mesaje text 
sau prin internet și poate fi  cunoscut numai de vic-
timă și de făptuitor, ceea ce îl face difi cil de controlat. 
Această situaţie poate să apară oriunde și în orice mo-
ment, datorită afl uxului de tehnologie atât la școală 
cât și acasă. Agresorii virtuali sunt adesea victime ale 
agresiunii din lumea reală care îşi descarcă frustrările 
asupra victimelor lor, din spatele unui ecran de calcu-
lator sau de telefon celular.

Centrul Naţional pentru Statisticile Educaţiei, 
Statele Unite ale Americii, clasifi că [6] comportamen-
tul de tip bullying după gradul de deschidere, în două 
categorii: comportamentul de tip bullying direct – 
deschis (implică agresiunea fi zică şi unele forme ver-
bale – amenințarea, insulta, tachinarea, provocarea, 
jignirea, poreclirea) şi indirect – ascuns, relaţional 
(implică formele ascunse şi implicit izolarea socială, 
e-mail-uri ameninţătoare).

Formele de manifestare ale comportamentului 
de tip bullying variază în funcţie de sex.

Olweus [7] a studiat natura bullying-ului la 
persoane de acelasi sex şi a descoperit că fetele au o 
probabilitate mai mare decât băieţii să atace utilizând 
excluderea socială. 

Un alt studiu [8] a arătat că probabilitatea de a 
agresa (bullying), atât fi zic cât şi verbal şi relaţional, 
alţi elevi este de cel puţin 1,5 ori mai mare în cazul bă-
ieţilor decât în cazul fetelor. Acelaşi studiu a precizat 
că în cazul băieţilor şansa de a fi  agresat fi zic este de 
3,5 ori mai mare decât în cazul fetelor. Pe de altă parte 
probabilitatea de a fi  victimizat relaţional sau verbal 
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de către alţi elevi este uşor crescută la băieţi compara-
tiv cu fetele, dar nesemnifi cativ statistic. 

Într-un studiu [9] privind sănătatea psihosoci-
ală a victimelor şi agresorilor de tip bullying direct 
şi indirect s-a arătat că, victimizarea de tip bullying 
direct a avut un efect semnifi cativ statistic pe depresie 
şi idee de suicid la fete dar nu şi la băieţi. Agresa-
rea directă, reprezintă un factor de risc mult mai mare 
pentru comportamentul delincvent decât agresarea in-
directă atât la băieţi cât şi la fete. Concluzia studiului 
a fost că, asocierea dintre bullying şi sănătatea psi-
hosocială diferă notabil între fete şi băieţi precum şi 
între formele directe şi indirecte ale bullyingului. Mai 
mult, autorii au sugerat că intervenţiile care au ca scop 
stoparea comportamentelor de tip bullying trebuie să 
ţină cont de aceste diferenţe pentru a fi  efi ciente. 

Frecvenţa manifestărilor agresive (bullying) şi 
a victimizării descreşte odată cu înaintarea în vârstă 
[8, 10]. Elevii mai mari au o probabilitate mai mică 
să-şi agreseze colegii decât elevii mai mici. În ceea ce 
priveşte victimizarea s-a raportat o tendinţă evidentă, 
constantă de scădere a acesteia la clasele mai mari 
faţă de clasele mici. 

COMPORTAMENTUL DE TIP 
BULLYING ÎN ŞCOALĂ, O 
PROBLEMĂ INTERNAŢIONALĂ

Fenomenul de tip bullying în şcoală reprezintă o 
problemă cu care se confruntă multe state ale lumii [11].

Un studiu internaţional [12] efectuat în 25 de 
ţări (22 din Europa, Israel, SUA şi Canada) a arătat că 
implicarea în comportamente de tip bullying la tineri 
variază de la o ţară la alta, între 9% şi 15%. Concluzia 
studiului a fost că, deşi fenomenul bullying este o pro-
blemă comună la nivelul ţărilor luate în studiu, totuşi 
compararea directă a prevalenţei nu este posibilă de-
oarece metodologia variază între ţările studiate.

O difi cultate întâmpinată de studiile internaţio-
nale care au ca scop compararea la nivelul mai mul-
tor ţări a unor aspecte ale fenomenului bullying, este 
aceea a comparării terminologiei. 

Numeroase studii care au avut ca temă feno-
menul bullying au specifi cat că acest termen nu este 
uşor de tradus, mai ales în limbile romanice care nu au 
o traducere directă a termenului (termenul „bullying” 
fi ind familiar în limbile Germanice şi Scandinavice 

incluzând Anglia, precum şi alte culturi vorbitoare de 
limbă engleză cum este SUA) [13]. 

Smith şi colaboratorii săi, [13] au comparat ter-
meni din 14 limbi care sunt folosiţi pentru a descrie 
comportamentul bullying şi au ajuns la concluzia că, 
potrivirea exactă a termenilor din limbi diferite în ceea 
ce priveşte comportamentul bullying este un ideal ne-
realizabil. In cadrul aceluiaşi studiu s-a sugerat că, deşi 
există difi cultăţi în găsirea unor termeni perfect simi-
lari din diverse limbi, care să descrie cu exactitate ter-
menul de bullying, este necesar de ştiut cum ar putea 
fi  comparaţi termenii şi dacă ei diferă, pe care dimen-
siune sau criteriu (ex. fi zic/psihologic, direct/indirect, 
grup/individual) apar în primul rând diferenţe.

Fenomenul de bullying există pe toate conti-
nentele lumii – Europa [8], SUA [10], Australia [14], 
Asia [15], Africa [16]. 

Semnalarea din ce în ce mai frecventă a cazu-
rilor de bullying în şcolile din România a condus la 
creşterea interesului pentru acest domeniu şi implicit 
la realizarea mai multor studii de specialitate axate pe 
tema fenomenului bullying în şcolile din România. 

Un studiu important realizat în şcolile din Ro-
mânia [17] care a avut ca obiectiv să identifi ce preva-
lența implicării în comportamente de tip bullying (ca 
agresor, victimă și victimă-agresivă) precum și ten-
dințele acestora în timp, la un eșantion reprezentativ 
de elevi români cu vârste de 10, 13 şi 15 ani, a identi-
fi cat o creştere a prevalenţei fenomenului bullying din 
2006 până în 2010 urmată de o descreştere semnifi ca-
tivă din 2010 până în 2014 pentru cele trei categorii de 
comportamente studiate. 

CARACTERISTICILE PROTAGO-
NIŞTILOR IMPLICAŢI ÎN ACTE 
AGRESIVE DE TIP BULLYING

Fenomenul “bullying” în şcoli afectează nega-
tiv atât existenţa victimelor cât şi a agresorilor. Cerce-
tările au descoperit legături semnifi cative între com-
portamentul de tip bullying şi starea de bine fi zică, 
psihologică şi socială a copiilor. 

Agresorii

Cercetătorii au identifi cat câteva caracteristici 
generale ale copiilor care îşi agresează (bully) colegii. 
Aceşti copii tind să aibă personalităţi dominante, să 
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fi e impulsivi şi irascibili, devin frustraţi cu uşurinţă, 
întâmpină difi cultăţi în respectarea regulilor; agresorii 
băieţi sunt mai puternici în general faţă de ceilalţi bă-
ieţi şi în particular faţă de victime [18]; au o atitudine 
pozitivă faţă de violenţă [19, 20]; au un nivel mediu 
sau peste medie a stimei de sine [21]; par să-şi facă 
prieteni cu mai mare uşurinţă decât ceilalţi copii [10].

Într-un studiu longitudinal [22] vizând relaţia 
dintre stabilitatea în timp a comportamentului de tip 
bullying, victimizării şi adaptarea socială în copilărie 
şi adolescenţă, s-a precizat că elevii care au fost agre-
sori atât în copilărie cât şi în adolescenţă au fost mai 
puţin plăcuţi şi mai mult neplăcuţi de colegi pe peri-
oada copilăriei şi totodată mai agresivi atât în copilă-
rie cât şi în adolescenţă; copiii care au fost agresori 
numai în copilărie nu diferă (în ce priveşte adaptarea 
socială) în adolescenţă de cei neimplicaţi în compor-
tamente de tip bullying.

Comportamentul de tip bullying este asociat cu 
diverse probleme de sănătate mentală: defi cit de aten-
ţie, depresie, tendinţe suicidare şi tulburare de condu-
ită de tip opoziţionist [23, 24].

Într-un studiu longitudinal [25] care a avut ca 
scop clarifi carea relaţiei de tip cauză sau consecinţă 
dintre comportamentul de tip bullying şi probleme 
psihopatologice a concluzionat că problemele sociale, 
agresiunea şi problemele de externalizare sunt con-
secinţe ale comportamentului agresiv de tip bullying.

Frecvent, comportamentul de tip bullying a fost 
relaţionat pozitiv cu diverse forme ale devianţei şco-
lare [10, 26].

Elevii agresori manifestă o aversiune faţă de me-
diul şcolar în ciclul gimnazial [10] ca atare există o pro-
babilitate semnifi cativ mai mică să manifeste o mare 
adaptare sau ataşament faţă de mediul şcolar [27].

Copiii care îi agresează pe alţii suferă adesea 
consecinţe pe termen lung datorită comportamentului 
lor de tip bullying.

Cercetările au descoperit că, la vârsta adultă, 
adesea agresorii afi şează comportamente de externali-
zare şi hiperactivitate [28]. 

Utilizând informaţii despre ofensele criminale 
din registrele poliţiei [29] s-a arătat că 1/3 dintre toate 
infracţiunile juvenile ale adolescenţilor cu vârste cu-
prinse între 16-20 ani au fost săvârşite de către cei 
care au manifestat frecvent comportamente de tip 
bullying sau au fost victime agresive la vârsta de 8 

ani. Studiul precizează că doar acei copii care mani-
festă comportamente agresive de tip bullying şi toto-
dată prezintă simptome psihiatrice grave la vârsta de 
8 ani prezintă un risc crescut de a deveni delincvenţi 
mai târziu. Comportamentul de tip bullying prezice 
de asemenea şi alte tipuri de comportamente agresive 
precum, distrugerea proprieţăţii, conducerea maşinii 
sub infl uenţa alcoolului şi agresivitate în trafi c.

Cercetările sugerează faptul că adulţii care au 
fost agresaţi în copilărie tind să aibă copii care devin, 
la rândul lor, agresori [20]. Astfel, comportamentele 
agresive pot continua de la o generaţie la alta prin 
contagiune. 

Victimele pasive 

Potrivit lui Olweus (1993) [30] victimele pa-
sive tind să fi e copii prudenţi, sensibili, mai mici de 
statură şi mai slabi decât elevii agresori, nesiguri, 
cărora le este greu să se facă auziţi de către colegi. 
Alte cercetări realizate asupra copiilor cu dizabilităţi 
sugerează că acei copii care au anumite dizabilităţi 
precum balbismul [31], tulburările motorii, distrofi a 
musculară sau hemiplegia [32] ar putea fi  ţinte mult 
mai probabile ale bullying-ului. 

Unele caracteristici ale victimelor pasive pot fi  
privite atât ca factori care contribuie la victimizare, 
cât şi drept consecinţe ale acesteia [3]. De exemplu, 
nesiguranţa unui copil poate fi  considerată ca factor ce 
contribuie la abuz sau nesiguranţa unui copil agresat 
periodic poate fi  o consecinţă a bullying-ului. 

Bullying-ul poate afecta serios funcţionarea 
psiho-socială, munca şcolară şi sănătatea fi zică ale 
copiilor care devin ţinta bullying-ului. Pe baza unor 
studii realizate pe parcursul a două decenii, Hawker 
şi Boulton [33] au întocmit o meta-analiză referitoare 
la relaţia dintre victimizare şi inadaptare psiho-soci-
ală. Rezultatele au arătat că victimizarea apare con-
comitent cu depresia, singurătatea, anxietatea socială, 
precum şi stima de sine scăzută atât la nivel social 
cât şi în ansamblu. Efectele cele mai intense au fost 
observate pentru depresie.

O altă meta-analiză [34] a arătat că victimiza-
rea este legată de evitarea activităţilor şcolare, rezul-
tate şcolare slabe şi lipsa plăcerii de a participa la acti-
vităţile şcolare, numărul scăzut de prieteni şi calitatea 
scăzută a prieteniilor. 
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Salmivalli [35] a investigat posibile legături 
între trei tipuri de probleme ce afectează relaţiile în 
cadrul grupului: victimizarea, respingerea şi lipsa pri-
etenilor precum şi percepţia copiilor asupra propriei 
persoane şi a copiilor de aceeaşi vârstă. Rezultatele au 
indicat faptul că victimizarea era asociată cu o părere 
din ce în ce mai proastă despre colegi. Cu cât un copil 
era mai agresat cu atât mai mult acesta începea să per-
ceapă copiii de aceeaşi vârstă ca fi ind ostili, nedemni 
de încredere, cu intenţii rele etc. Victimizarea nu a avut 
nici o infl uenţă asupra părerii despre sine, însă o părere 
proastă despre sine era în mod clar un antecedent al 
victimizării (precum şi alte probleme de relaţionare, 
precum respingerea şi lipsa prieteniilor reciproce).

Unele consecinţe ale victimizării pot persista 
şi la vârsta adultă. Mulţi dintre adulţii care au fost 
victime ale comportamentului de tip bullying în co-
pilărie au declarat că cel mai mult le-au fost afectate 
relaţiile personale în viaţa adultă [31]. Aceştia erau 
mai deprimaţi şi aveau o stimă de sine mai scăzută 
decât cei care nu fuseseră agresaţi [18]. În unele situa-
ţii, fostele victime au dus la îndeplinire acte de răzbu-
nare, inclusiv crimă, împotriva foştilor agresori [20]. 
Atunci când fostele victime au copii, pot să reacţio-
neze exagerat la comportamente pe care le consideră 
ca fi ind bullying, contribuind la un ciclu al protejării 
exagerate între generaţii. Acest lucru poate să inhibe 
dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a confl ictelor la 
copii, supunându-i unui risc crescut de a deveni urmă-
toarea generaţie de victime [36].

Victimele-agresor

Aceşti copii catalogaţi victime-agresor, îi agre-
sează pe alţii şi sunt agresaţi la rândul lor. Victime-
le-agresor au multe caracteristici ale victimelor pa-
sive, dar tind de asemenea să fi e hiperactive [24].

Mai multe cercetări [10, 27] sugerează exis-
tenţa unui motiv aparte de îngrijorare în privinţa 
victimelor-agresor, deoarece acestea demonstrează 
frecvent nu doar problemele socio-emoţionale ale co-
piilor vicitimizaţi, ci şi problemele comportamentale 
ale agresorilor. 

Aceşti tineri par să reprezinte un grup cu un 
risc deosebit de ridicat, caracterizat printr-o mai slabă 
funcţionare psiho-socială şi şcolară decât a victime-
lor şi a agresorilor [27]. Pe lângă faptul că se simt 

mai singure şi au mai multe probleme cu colegii, dar 
şi rezultate şcolare mai slabe, victimele-agresor sunt 
adesea implicate în comportamente cu risc pentru să-
nătate (consum mai mare de alcool şi ţigări) compara-
tiv cu colegii lor [10]. 

Agresorii/victime, au o mai mare probabilitate 
să sufere simptome psihosomatice precum dureri de 
umeri şi gât, dureri în zona lombară, dureri de stomac, 
senzaţii de tensiune şi iritare, „explozii emoţionale”, 
difi cultăţi în a adormi şi a se trezi, dureri de cap şi ex-
tenuare comparaţiv cu elevii neimplicaţi în bullying, 
cu victimele şi cu agresorii [37].

Numeroase studii au avut ca obiectiv observa-
rea efectelor pe termen lung ale victimizării şi agresă-
rii de tip bullying asupra copiilor. Acestea au arătat că 
acei copii care devin victime – agresive la vârste mici 
nuau doar mai multe simptome psihiatrice comparativ 
cu alţi copii (chiar şi agresori sau victime) ci şi mai 
multe simptome psihiatrice mai târziu în viaţă (depre-
sie, anxietate, simptome psihosomatice, tulburări de 
alimentaţie şi probleme de sănătate mentală corelate) 
[23, 28] precum şi un risc semnifi cativ de a consuma 
alcool şi droguri în adolescenţă [24].

CAUZE ŞI FACTORI DE RISC 

Există multiple cauze şi factori care pot infl u-
enţa implicarea copiilor şi adolescenţilor în compor-
tamente de tip bullying atât ca agresor şi victimă cât 
şi ca victimă-agresor.

Pe lângă factorii de risc de ordin personal (tră-
săturile specifi ce elevului) care pot fi  implicaţi în apa-
riţia comportamentului de tip bullying, au fost iden-
tifi caţi şi factori de risc din mediul familial şi social. 

Inconsecvenţa părinţilor (excesiv de protectori 
şi neglijenţi) şi uneori abuzul asupra copilului sunt 
factori de predicţie ai transformării ulterioare în vic-
time-agresori [38]. Implicarea excesivă a părinţilor în 
activitatea şcolară [10]; o relaţie părinte-copil carac-
terizată printr-o apropiere excesivă [39]; relaţia ostilă 
între copil şi mamă [40] reprezintă factori de predicţie 
ai victimizării ulterioare pentru copil.

Utilizarea unor metode bazate pe forţă pentru 
controlarea comportamentelor; lipsa căldurii, impli-
cării şi supravegherii din partea părinţilor; permisivi-
tate; inconsecvenţă, reprezintă factori de predicţie ai 
implicarii copiilor în comportamente de tip bullying 
ca agresori [18, 21, 30, 41]. 
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Statutul socio-economic scăzut reprezintă de 
asemenea un factor de risc implicat atât în agresivitate 
de tip bullying cât şi în victimizare; etnia poate con-
stitui un factor de risc implicat în victimizare, mino-
rităţile etnice fi ind predispuse să devină victime [42].

Totuşi cauzele şi condiţiile incriminate în apa-
riţia comportamentului de tip bullying nu trebuie luate 
în considerare separat ci aşa cum precizează Preda [43] 
„în cercetarea genezei agresivităţii, a violenţei şi în ge-
neral, în studierea etiologiei comportamentului infrac-
ţional, trebuie să se pornească de la o concepţie interac-
ţionistă, sistemică”. Autorul consideră că este necesară 
o abordare plurifactorială ţinându-se seama de: cauze 
şi condiţii de nivel societal (economice, politice, orga-
nizatorice, socio-culturale, morale, etc.); cauze de nivel 
psihoindividual (toleranţă scăzută la frustrare, autocon-
trol defi citar, egocentrism, impulsivitate şi agresivitate, 
subestimarea gravităţii greşelilor şi a actelor disociale 
şi antisociale comise, sentimente morale insufi cient 
dezvoltate, indiferenţă şi dispreţ faţă de activităţile so-
ciale utile, evitarea activităţilor voluntare, dorinţa de a 
obţine rezultate fără efort, aversiune faţă de normele 
juridice şi morale, stimă de sine scăzută şi aderarea la 
statutul de delincvent etc.); cauze şi condiţii de nivel 
psihosocial (factori de natură familială: divergenţa 
metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, 
atitudinea „rece-indiferentă” a părinţilor, atitudinea 
autoritară, tiranică a părinţilor, atmosfera confl ictuală 
şi perturbarea climatului moral al familiei, dezorga-
nizarea familiei; factori extrafamiliali: inadaptare sau 
dezadaptare şcolară, infl uenţa grupurilor delictogene, 
infl uenţele mass-mediei asupra delincvenţei).

Glew şi colaboratorii săi [19] oferă o diagramă 
(a se vedea Figura 1) referitoare la modul în care mul-
tipli factori contribuie la apariţia problemelor de tip 
bullying la elevi, sugerând totodată la ce nivel este ne-
cesar a se interveni pentru a stopa aceste manifestări. 
Autorii precizează că această schemă reprezintă un ma-
terial informativ proiectat cu scopul de a ajuta familiile 
să înţeleagă că fenomenului bullying în şcoală este o 
problemă şi că permiterea acestui tip de comportament 
poate să conducă la multiple consecinţe negative. 

MĂSURI DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE

Au fost implementate numeroase programe 
care au urmărit ameliorarea fenomenului bullying în 

şcoli. Aceste programe au fost evaluate în ţări şi în 
condiţii diferite. Cu toate că literatura de specialitate 
conţine descrieri şi evaluări ale programelor şi com-
ponentelor lor, totuşi este difi cil să se stabilească care 
programe sunt cele mai efi ciente pentru o anumită 
populaţie şcolară (din ţările în care nu au fost imple-
mentate astfel de programe) deoarece există diferenţe 
sociale şi culturale între ţări.

Limber [7] consideră că cele mai efi ciente şi 
cuprinzătoare strategii sunt cele care implică întreaga 
şcoală pentru a schimba climatul şcolar şi normele de 
comportament, cum este programul lui Olweus im-
plementat în câteva sute de şcoli din întreaga lume.

Pe baza programului menţionat anterior, au fost 
dezvoltate alte programe. Unul dintre acestea este 
„Programul de intervenţie anti-bullying din şcolile 
fl amande” [44] care include: activităţi de interven-
ţie – pentru părinţi si profesori, ca acţiune la nivel de 
şcoală; activităţi pentru grupurile de colegi, ca acţi-
une la nivel de clase; activităţile legate de curriculum 
pentru grupurile de elevi; activităţi individuale cen-
trate atât pe elevii agresori cât şi pe cei victimizaţi. 
În urma aplicării programului s-a obţinut o scădere a 
frecvenţei comportamentelor de tip bullying la clasele 
mici, dar nu şi la cele mari. Alte proiecte antibullying 
importante care au fost evaluate în şcoli sunt „DEF 
Sheffi eld Bullying Project” [45]; „Proiectul bullying” 
a lui Davis [46]. Un proiect important realizat recent 
în Europa este „Ghidul European de Bune Practici 
Anti-bullying” [47] în cadrul căruia a participat şi Ro-
mânia. Proiectul a avut ca scop stabilirea unui sistem 
integrat de gestionare a informațiilor, oferind posibili-
tatea de a identifi ca și disemina cele mai bune practici.

În literatura de specialitate sunt precizate unele 
strategii de intervenţie [48], care pot fi  utile în mo-
delarea unei culturi şcolare care promovează respec-
tul, recunoaşterea, învăţarea, siguranţa şi experienţele 
pozitive pentru toţi elevii: acordarea de ajutor victi-
melor; încurajarea participării active a părinţilor şi a 
altor adulţi, în fi ne a comunităţii; supravegherea ele-
vilor în timpul pauzelor, mai ales în curte, la toalete 
şi pe coridoarele aglomerate; stabilirea şi aplicarea de 
reguli şi consecinţe clare pentru comportamentele de 
tip bullying; implicarea claselor în discuţii şi activităţi 
legate de bullying. 

Necesitatea implicării grupului de copii (clasă 
sau şcoală) în discuţii şi activităţi legate de bullying este 
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susţinută de ideea conform căreia, comportamentul de 
tip bullying are infl uenţe negative nu doar asupra fi ecă-
rui copil în parte ci şi asupra grupului (ex. Elevii dintr-o 
clasă). Intervenţiile efi ciente trebuie să se concentreze 
nu doar asupra agresorilor, ci şi asupra spectatorilor 
care mai degrabă încurajează (în mod activ sau pasiv) 
decât să descurajeze comportamentul agresorului [35]. 

Şcoala ca instituţie de dezvoltare primară a so-
cietăţii are un important rol in dezvoltarea copilului. 
Este vital ca aceasta să fi e susţinută de societate şi îm-
preună să rezolve problema bullying-ului deoarece în 
fi nal „agresiunea şi victimizarea sunt probleme care 
afectează pe toată lumea” [49].

Figura 1. Factorii care pot contribui la apariția problemelor de  p bullying și nivelurile 
la care se poate interveni (după Glew, Rivara și Feudtner, 2000).

Copilul victimă a agresiunii de tip bullying
– Anxios
– Nesigur
– Tăcut
– Timid
– Pasiv
– Stimă de sine scăzută

Victimele
– Nu discută despre agresiune
– Poartă un sentiment de ruşine şi jenă
– Se simt izolaţi

Agresorii
– Persistă lipsa empatiei
– Nici o direcţie pozitivă
– Nu le pasă de sancţiunile sociale
– Pot merge până la a comite crime

Şcoala şi comunitatea
– Comportamentul de tip bullying este acceptat
–  Ignoranţă în ceea ce priveşte extinderea comportamentelor de tip bullying
– Sancţiuni neclare
– Lipsa educaţiei anti-bullying pentru elevi

Confruntarea cu evenimente de tip bullying
– Copilul victimizat plânge şi se retrage
– Agresorul nu este empatic
–  Elevii spectatori la scene de tip bullying nu se implică sau chiar recompen-

sează într-un fel pe agresor, de teamă să nu fi e chiar ei agresaţi.

Copilul agresiv
– Agresiv
– Recompensat de infl uenţa socială 
– Imagine de sine bună sau medie
– Încrezător
– Nivel scăzut al empatiei sau anxietăţii

Familia
Nu este conştientă de 
ceea ce se întâmplă
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